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Zúčastnění: 
J. Pavlíček (Aspironix), A. Nejedlá, J. Vykoukalová (AVDZP), P. Bukovski, H. Chlebná 
(CzechInvest), K. Jelínek (Aspironix), R. Veselá, Jiří Dražek, Miroslav Palát, Richard Hodulák, 
Václav Audes 
 
 

 

Úvod 
 
J. Pavlíček (Aspironix)  

- Přivítání a poděkování 
- Podstatné dát dohromady a strukturovat informace týkající se podpory pro výrobce a 

zároveň koncentrovat dostatečné množství relevantních dat týkajících se potřeb a 
samotného odvětví 

 

Téma: Hospodářský team 
 
A. Nejedlá – po hovoru s panem Hájkem 

- Vznikl nový hospodářský team (MPO, MZ, MV, CzechInvest) 
 
 
 
 

Otevřená diskuze 
 
H. Chlebná 

- Každé ministerstvo nominovalo člověka, který propojuje subjekty s ministerstvem 
(příkad s firmou Royax a zrychlení schvalovacího procesu) 

- Tento systém zatím se prokázal jako efektivní 
 
A. Nejedlá 

- Aktuální odhady potřeb budou upřesněny do čtvrtka od Jakuba Hájka  
- Vhodné sdílet a strukturovat informace s MPO ohledně zacílení potřeb, zaměření 

inovace atp. – poprosila tedy H. Chlebnou o sdílení těchto informací s MPO 
 
H. Chlebná 

- Je nutné korigovat postup nákupu výrobních linek, aby všichni nenakoupili linky 
najednou 
 
 



Pomáháme 2020. Telekonference / 06.04.20 

 
 
 
 
 
 
 

 info@pomahame2020.cz 

J. Vykoukalová (AVDZP) 
- Výrobci děkují za vstup do iniciativy 
- Je vhodné sjednotit informace týkající se šíře podporovatelného portfolia či dalších 

strategií dotačních programů 
- Informovala:  

o firma Viacel oznámila přesměrování výroby na roušky 
▪ spočítaná a schválená cena 5 kč / ks 
▪ bude doplněna do tabulky 
▪ není to velkokapacitní výrobce 

o stále vzrůstá zájem o podporu větších podniků, nejen pouze MSP (většina 
programů včetně aktuálně vznikajícího na podporu zdravotnických 
prostředků, vč. „Country for the future“ je pro MSP) 

▪ je dobré informovat a tomto sílícím zájmu a zamyslet se nad možností 
státní podpory 

 
P. Bukovski 

- Zaznamenal pokles poptávky po nepratelných ochranných oděvech, protože došlo 
k přesunu na pratelné 

o Hlavní cílovou skupinou jsou sociální pracoviště a dále nemocnice 
- Nabízí jejich zásoby v otevřené nabídce 
 

H. Chlebná (CzechInvest) 
- Oděvy jsou poptávány a proprosila o upřesnění údajů skladových objemů 

o Po upřesnění dojde k propojení P. Bukovského a poptávajících 
- Informovala: 

o Ministerstvo zatím neinformovalo o potřebách 
 

J. Vykoukalová 
- Výrobci se ptají ohledně čerpání financí přímo od iniciativy Pomáháme 

 
Jiří Pavlíček 

- Fundraising probíhá pod záštitou Havel & Partners 
- Je stále zjišťován apetit sponzorů přispět v posledních 14 dnech 
- Cílem je 100 mio Kč 
- Při získání podpory v hodnotě 40 mio Kč, bude fond otevřen 

 
R. Veselá 

- Firmy denně vznáší komentáře ohledně klíčové překážky v podobě regulatory 
procesů 

- SUKL připravil proces a návod, který je přehledný 



Pomáháme 2020. Telekonference / 06.04.20 

 
 
 
 
 
 
 

 info@pomahame2020.cz 

- Pokud kdokoli ví o firmách poskytující schvalovací a auditorské služby, prosím sdílet 
s iniciativou 

o Je známa firma PortaMedica  
- ISO normy vyžadují velké množství klinických testů 
- Firmy ze zahraničí nejsou dostupné a jsou sháněny tedy lokální firmy 
- CE značka do 14 dní však není možná, jak si výrobci přejí 

 
J. Pavlíček (Aspironix) 

- Potvrdil, že mnoho výrobců se potýká opravdu především s regulatory překážkami 
o Potvrdily dále: J. Vykoukalová, H. Chlebná jedná se o jednu z dlouhodobých 

překážek nejen českého ale i evropského sektoru zdravotnických prostředků 
- Poděkování 

 

Závěr 
 

- Další telekonference se koná v úterý 09.04.2020 v 15:00.  
- Účastníci obdrží 

o Zápis 
o Odkaz na web Pomáháme 2020 


